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P1/01/2016/ ZG PZL                                                                                      Warszawa, 11.01.2016 r. 

 

 

Protokół nr 1  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa 11. 01. 2016 r. 

 

Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych, przedstawiła porządek 
obrad, ustalono quorum. Na spotkaniu obecni byli następujący członkowie Zarządu; 

1. Ewa Małachowska 

2. Barbara Gorgoń 

3. Joanna Grabowska-Okraska 

4. Elżbieta Jaworska-Pindras 

5. Małgorzata Konczanin  

6. Katarzyna Strzelczyk  

7. Krzysztof Szamburski (dołączył w trakcie spotkania) 

8. Milena Stasiak 

załącznik NR 1/P4/2015: Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL 

 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 22 października 2015.  
2. Sprawozdania za rok 2015 oraz plany pracy na 2016 r.: 

a) finansowe oddziałów za rok 2015; 
b) sprawozdania finansowe ZG PZL za rok 2015;  
c) sprawozdania z działalności oddziałów za rok 2015;  
d) sprawozdania z działalności poszczególnych komisji ZG PZL za 2015 r i dalsze plany. 

3. Strona PZL i FB: administracja, domena PZL; strona rejestru logopedów - stan prac.  
4. Omówienie terminarza i przygotowań do Walnego Zebrania członków PZL. 
5. Wytypowanie i przyjęcie kandydatur osób do nagród resortowych i państwowych.  
6. Sprawy różne - w tym udzielanie patronatów i rekomendacji oraz współpraca 

z partnerami PZL. 

 

Ad. 1.  

Po przyjęciu w głosowaniu porządku obrad, który jednogłośnie zaakceptowano,  
zaproponowano przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Pani Małgorzata 
Konczanin, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą oznajmiła, że nie 
akceptuje treści protokołu. Została poproszona o wniesienie uwag do protokołu oraz 
po dyskusji  sformułowała dłuższą wypowiedź. Wskutek braku precyzyjnego sformułowania 
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uwag  przez p. Małgorzatę Konczanin przewodnicząca  ZG PZL, p. Ewa Małachowska 
zaproponowała odczytanie protokołu. Protokół został odczytany. Odczytywanie protokołu 
przerywano dyskusją  odbiegającą od jego treści. Wyjaśniano wątpliwości  formułowane 
przez p. M. Konczanin,  dot. quorum na poprzednim posiedzeniu oraz ,,Rzeczowego Wykazu 
Akt”. W podsumowaniu dyskusji ustalono, że p. Małgorzata Konczanin czuje się 
pokrzywdzona sytuacją zmiany odpowiedzialności za administrowanie portalem fanpage PZL 
oraz  nie akceptuje wprowadzonych rozwiązań związanych ze zmianą zakresu czynności – 
przekazaniem administrowania portalem p. Joannie Grabowskiej-Okraska oraz 
współredagowania treści p. Milenie Stasiak. W związku z tym, że sprawa ta nie została 
uregulowana od posiedzenia ZG w lipcu 2015 r., w celu rozwiązania konfliktu zostały 
wystosowane pisma przez prawników; pełnomocnika ZG PZL oraz odpowiedzi na nie od 
pełnomocnika p. Małgorzaty Konczanin. Ustalono, że konflikt prezentowanych odmiennych 
stanowisk  powinien zostać rozstrzygnięty na drodze prawnej. Zaproponowano p. M. 
Konczanin możliwość wniesienia do protokołu swojej wypowiedzi w formie pisemnej, która 
zostanie dołączona w formie załącznika do protokołu. 

Ponadto p. M. Konczanin wniosła o uzupełnienie w protokole w kontekście współpracy 

z ASHA  przy jej nazwisku funkcji – Przewodnicząca Współpracy z Mediami i Zagranicą. 

Wniosek poddano pod głosowanie. 

Głosowało: 7   za: 2     przeciw: 5 

Wniosek większością głosów został odrzucony.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/1/2016/ZGPZL z dn. 11.01.2016 r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 03.07.2015 r. 

 

Członkowie ZG  podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 03.07.2015 r. 

 

głosowało: 7      za: 5     przeciw: 1     wstrzymało się: 1 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad.2. 

Sprawozdania za rok 2015 oraz plany pracy na 2015 r.  

Pani E. Małachowska w przesłanym przed zebraniem porządku poprosiła, aby 
w sprawozdaniach przewodniczących oddziałów uwzględnić dane; datę ostatnich  wyborów, 
liczbę członków oraz  liczbę delegatów. 

a) przekazano sprawozdania i plany finansowe oddziałów: Wielkopolskiego, Warmińsko-
Mazurskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego i rozliczenie finansowe Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego (nadpłata) za  rok 2015. Ustalono, że pozostałe Oddziały mogą je 
uzupełnić drogą e-mailową do 15.01.2016. 
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b) p. Katarzyna  Strzelczyk, skarbnik ZG PZL, zaprezentowała sprawozdanie finansowe 
ZG PZL za rok 2015.  

Poinformowała o stanie członków , których stan po IV kwartale 2015 wynosi 770, ustalono 
liczbę delegatów w poszczególnych oddziałach (UZUPEŁNIC DATY WYBORÓW) 

1. Oddział  Lubuski – 44; 4 delegatów, data wyborów: 

2. Oddział  Małopolski – 74; 7 delegatów, data wyborów: 

3. Oddział Łódzki – 86; 8 delegatów (56 płacących), data wyborów: 

4. Oddział Mazowiecki – 91 ; 8 delegatów, data wyborów: 

5. Oddział Śląski – 16; 2 delegatów, data wyborów: 

6. Oddział Dolnośląski – 52; 5 delegatów, data wyborów:  

7. Oddział Kujawsko-Pomorski – 110; 10 delegatów, data wyborów: 

8. Oddział Warmińsko-Mazurski – 34; 3 delegatów, data wyborów: 25.10.2008 r. 

9. Oddział Wielkopolski – 233; 21 delegatów i 2 rezerwowych wybranych 10.2014 r. 
(stan członków 250), data wyborów: 4.10.2014 r. 

Wnioski:  

Należy zobowiązać zarządy Oddziałów do zweryfikowania stanu członków adekwatnie 
do stanu osób płacących składki (odpowiedzialne za poinformowanie Przewodnicząca 
i Skarbnik). 

W oddziałach, w których jest problem z elektronicznym realizowaniem przelewów składki 
do ZG należy odprowadzić w formie przelewów tradycyjnych realizowanych bezpośrednio 
w banku.  

W związku z ustaleniem, że w Oddziale Warmińsko-Mazurskim ostatnie ważne wybory 
odbyły się w 2008 roku, postanowiono zwrócić się do Komisji Rewizyjnej o zajęcie stanowiska 
ws. funkcjonowania Oddziału. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/2/2016/ZGPZL z dnia  11.01.2016 r 

w sprawie przekazania  sprawy braku ważnych wyborów w Oddziale Warmińsko-

Mazurskim do Komisji Rewizyjnej ZG PZL 

 

Członkowie ZG jednogłośnie zdecydowali zwrócić się z wnioskiem  do Komisji Rewizyjnej 
ZG PZL o zajęcie stanowiska ws. funkcjonowania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL 
w związku odnotowaną ostatnią datą ważnych wyborów członków zarządu Oddziału z dnia 
25.10.2008 r. 

 

głosowało: 7              za: 7           przeciw: 0    wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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załącznik NR 2/P1/2016: Sprawozdania finansowe ZG i oddziałów. 
 

c) przedstawiono sprawozdania merytoryczne  z działalności oddziałów: Małopolskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego. 

Wniosek:  
Należy ponownie zawiadomić przewodniczące oddziałów, z których nie dostarczono 
sprawozdań,  o konieczności ich uzupełnienia (odpowiedzialna Sekretarz). 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że do ZG PZL wpłynęła rezygnacja p. Agnieszki 
Karpińskiej z funkcji przewodniczącej Oddziału Mazowieckiego.  

d) zaprezentowano sprawozdania z pracy poszczególnych Komisji ZG PZL: 

- p. Joanna Grabowska-Okraska – sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty; 

- p. Małgorzata Konczanin – sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Mediami 
i Zagranicą; 

- p. Milena Stasiak odczytała sprawozdanie p. Małgorzaty Chorążyczewskiej, przewodniczącej  
Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów; 

Poruszono sprawę złożonego odwołania p. Skrzypczak  ws. odmowy przyznania certyfikatu -  
postanowiono, że odwołanie powinna rozpatrzyć Komisja Certyfikatów. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. 

Oddział Wielkopolski ponowił wniosek o dosłanie egzemplarzy Kodeksu Etycznego. 

 

- p. Ewa Małachowska przedstawiła sprawozdanie z działań z pełnionej funkcji w odniesieniu 
do zadań statutowych;  

Ponadto p. Milena Stasiak i p. Małgorzata Konczanin dostarczyły rozliczenie oddelegowania 
z pracy w ZG. Pozostałe rozliczenia zostaną uzupełnione.  

załącznik NR 3/P1/2016: Sprawozdania komisji ZG, przewodniczącej E. Małachowskiej 
i oddziałów. 
załącznik NR 4/P1/2016: Rozliczenia oddelegowań do pracy w ZG. 
 
Ad. 3. 

Podsumowano przedstawione oraz  omówione na poprzednich zebraniach plany dotyczące 
założenia Rejestru Logopedów. Podjęto uchwałę; 

Uchwała P1/3/2016/ZGPZL z dn. 11.01.2016 r.  ws. podpisania umowy budowy strony: 

Krajowy Rejestr Logopedów z  Virtualmedia.  

ZG PZL jednogłośnie podjął decyzję o upoważnieniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska, 
wiceprzewodniczącej i administratora ZG PZL do podpisania umowy  dotyczącej budowy 
strony: Krajowy Rejestr Logopedów z firmą Virtualmedia. 

głosowało: 7         za: 7           wstrzymało się:  0,       przeciw: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Wniosek: 

Praktyczne rozwiązania dotyczące zamieszczania danych w Rejestrze Logopedów zostaną 
omówione na Walnym Zjeździe PZL. Planowane jest opracowanie  Regulaminu. 

 

Następnie ws. fanpage PZL na portalu Facebook zabrała glos p. przewodnicząca Ewa 
Małachowska, która oznajmiła że źle się stało. Sytuacja nie została do tej pory rozwiązana 
zgodnie z wolą ZG z 15.07.2015. Przyjęte przez ZG ustalenia nie są realizowane, pomimo że 
zarząd na kolejnym zebraniu w dniu 22.10.2016. powtórzył i przegłosował ten wniosek. 
Odczytała pismo skierowane do prawnika oraz zaprezentowała pismo, które wpłynęło 
w odpowiedzi od pełnomocnika p. Małgorzaty Konczanin, która odmawia przekazania 
obowiązków. 

załącznik NR 5/P1/2016: Pisma od pełnomocników ZG PZL  oraz p. Małgorzaty Konczanin. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że konsultowała się w tej sprawie z p. Jolantą Mamińską, 
członkinią Komisji Rewizyjnej ZG PZL i uzyskała opinię, że KR podziela stanowisko ZG. 

Wypowiedziała się również M. Stasiak, która zaapelowała o polubowne rozwiązanie 
konfliktu, przekonując, że w uprawnieniach p. M. Konczanin oprócz technicznego dostępu do 
 zamieszczania informacji nic  się nie zmieni, nadal jako przewodnicząca Komisji Współpracy 
z Mediami i Zagranicą może zamieszczać redagowane i opracowane osobiście informacje. 
Intencją ZG jest ujednolicenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PZL oraz 
na Faceebook”u. 

Pani Małgorzata Konczanin wypowiedziała się, że nie akceptuje takiego rozwiązania 
i podtrzymuje wolę rozwiązania sprawy  za pośrednictwem pełnomocników stron. 

Przewodnicząca biorąc pod uwagę stanowisko p. M. Konczanin, podkreślane przez prawnika 
w piśmie, że podporządkuje się każdej ważnej uchwale ZG, postawiła wniosek o podjęcie 
uchwały ws. obowiązków administrowania i redagowania oficjalnego fanpage PZL na portalu 
Facebook: 

„Stawiam wniosek o przekazanie obowiązków administrowania na portalu  fanpage PZL 
p. Joannie Grabowskiej-Okraska i współredagowania treści zamieszczanych na portalu 
p. Milenie Stasiak”. 

Do uczestników zebrania dołączył Krzysztof Szamburski oraz poproszono telefonicznie 
o zagłosowanie nad uchwałą: p. Marzenę Drab oraz p. Katarzynę Bulewicz. Pozostałe 
członkinie Zarządu; p. Małgorzata Chorążyczewska, p. Kamila Dobosiewicz oraz p. Beata 
Deredas nie odpowiedziały na próbę kontaktu telefonicznego.  W głosowaniu wzięło udział 
10 osób. 
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Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/4/2016/ZGPZL z dnia  11.01.2016 r.  

w sprawie przekazania obowiązków administrowania fanpage PZL na portalu 

społecznościowym Facebook przez p. Małgorzatę Konczanin, przewodniczącą Komisji ds. 

Mediów i Współpracy z Zagranicą  

 

Członkowie ZG  podjęli decyzję o przekazaniu obowiązków administrowania fanpage PZL 
na portalu społecznościowym Facebook  administratorowi ZG PZL p. Joannie Grabowskiej-
Okraska i obowiązków współredagowania zamieszczanych treści sekretarzowi ZG PZL, 
 p. Milenie Stasiak. 

 

głosowało: 10       za: 7      przeciw: 1     wstrzymało się: 2  

Uchwała jest  wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 4. 

Ustalono następującą organizację walnego Zjazdu PZL: 

- termin Zjazdu: 4. 06.2016.; 

- miejsce Zjazdu – Toruń ( w uzasadnieniu: możliwość udostępnienia  nieodpłatnie Sali UMK); 

-  rezerwacja noclegów dla delegatów (5/60 osób); 

- organizacja w tym dniu kongresu nt. Narzędzia diagnostyczne w logopedii; 

- zaproszenie delegatów do teatru; 

Wniosek:  

Szczegółowy program konferencji przy współpracy pozostałych członków Zarządu opracuje 
Krzysztof Szamburski, postanowiono zaprosić przedstawicieli PTL oraz IBE. 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/5/2016/ZGPZL z dnia  11.01.2016 r.  

w sprawie organizacji Walnego Zjazdu PZL 

Członkowie ZG  podjęli decyzję o organizacji Walnego Zjazdu PZL dnia 4. 06.2016 roku 
w Toruniu wraz z organizacją towarzyszącego zjazdowi kongresu nt. Narzędzia diagnostyczne 
w logopedii. 

głosowało: 8       za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest  wiążąca i wchodzi w życie. 

Ad. 5. 

Następnie przewodnicząca Ewa Małachowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur do nagród 
resortowych i odznaczeń państwowych.  
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P. Milena Stasiak przedstawiła i uzasadniła kandydatury do Medalu KEN z Oddziału 
Wielkopolskiego: p. Anna Kołodziej, p. Monika Korpik oraz p. Karolina Lik-Kułacz.  

Z powodu rezygnacji p. Karpińskiej z funkcji przewodniczącej Oddziału Mazowieckiego ZG 
p. Krzysztof Szamburski zdecydował zaproponować do nagród przedstawicieli tego Oddziału: 
p. Agnieszka Ciesielska, p. Ewa Rycombel. 

P. Małgorzata Konczanin przedstawiła i uzasadniła kandydatury do Medalu KEN z Oddziału 
Warmińsko-Mazurskiego: p. Adrianna Grabińska-Kroczyk, Lidia Kotlińska-Szulc. 

P. Barbara Gorgoń przedstawiła i uzasadniła kandydaturę do Medalu KEN z Oddziału 
Małopolskiego: p. Anna Włodarz. 

Przewodnicząca przedstawiła ponadto kandydatury członków Komisji Rewizyjnej ZG PZL; 
p. Marlenę Twardochleb oraz p. Jolantę Mamińską.   

Uznano, że pozostałe oddziały uzupełnią drogą e-mailową nazwiska kandydatów do nagród.  

Spośród członków ZG PZL postanowiono przedstawić kandydatury: p. Krzysztof Szamburski, 
p.  Małgorzata Chorążyczewska, p. Elżbieta Jaworska-Pindras oraz przewodniczących 
oddziałów: p. Anny Paluch (o/małopolski) i Zofii Rogalińskiej (o/łódzki). 

W związku z brakiem akceptacji zatwierdzonych wniosków o odznaczenia osób 
nominowanych przez ZG PZL w roku 2015, ustalono, że ponawiamy wnioski o odznaczenia , 
które były podpisane, ale anulowane przez obecnego prezydenta. 

Po akceptacji propozycji przez kandydatów  uchwała zostanie podjęta elektronicznie do 
dnia 20.01.2016 roku 

 

Ad. 6.  

Sprawy różne; 

• otrzymaliśmy życzenia od Pedagogium i Forum, 

• wpłynął wniosek o rekomendację PZL dla pozycji „Zmysły w komunikacji. Wszystkie 
zmysły prowadzą do mózgu”, redakcja naukowa: Beata Kazek, Justyna Wojciechowska, 

Wniosek został zaakceptowany.  

Podjęto uchwałę: 

 

Uchwała P1/6/2016/ZGPZL z dnia  11.01.2016 r.  

w sprawie rekomendacji PZL 

 

ZG jednogłośnie zaakceptował wniosek o rekomendację PZL dla pozycji „Zmysły 
w komunikacji. Wszystkie zmysły prowadzą do mózgu, red. naukowa Beata Kazek, Justyna 
Wojciechowska. 

 

głosowało: 8       za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest  wiążąca i wchodzi w życie. 
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• w odpowiedzi na wpływające do PZL sprawy  z rejonu województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego  zaproponowano powołanie Oddziału Pomorskiego PZL, 

• p. M. Stasiak poinformowała o wprowadzeniu w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 
standardu pracy logopedy, w którym zmieniono warunki pracy w porównaniu do innych 
specjalistów na niekorzystne dla logopedów w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, ustalono potrzebę interwencji przez PZL, 

• przyjęto wniosek o patronat książki „Zabawy logopedyczne i fonacyjne” , wyd.: Oficyna 
MM Wydawnictwo Prawnicze, 

• ustalono, że po weryfikacji danych zawartych we wniosku  przez p. Joannę Grabowska-
Okraska zostanie zaproponowane Wydawnictwu  złożenie wniosku o rekomendację PZL, 

• przekazano zaproszenie do udziału w III Olsztyńskiej Naukowo-Praktycznej Konferencji 
Logopedycznej na temat: „Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje” 
organizowaną przez UWM Olsztyn 4 marca 2016 roku w ramach obchodów EDL, 

• przedstawiono wniosek o objęcie patronatem Międzynarodowej Konferencji 
Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II”, 
organizowanej przez Instytut Języka Polskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego. 

 
Podjęto uchwałę; 

Uchwała P1/7/2016/ZGPZL z dnia  11.01.2016 r. w sprawie objęcia patronatem konferencji 

 

Zarząd Główny jednogłośnie zdecydował o objęciu patronatem  Międzynarodowej 
Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II”, 
organizowanej przez Instytut Języka Polskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego 25 i 26. 08.2016 w Katowicach. 

 

głosowało: 8       za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest  wiążąca i wchodzi w życie. 

załącznik NR 6/P1/2016: korespondencja dot. spraw różnych. 

załącznik NR 6/P1/2016: Lista z podpisami członków ZG potwierdzającymi zapoznanie się 
z protokołem i akceptację uchwał. 

 

Następne zebranie ZG PZL wstępnie zaplanowano na 4. 04.2016 roku w Warszawie. 

 

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. 

Został sporządzony w 2 egzemplarzach. 

                                                                                                     

Protokołowała: Milena Stasiak 
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